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Sem papas na língua, com uma
visão bastante crítica da con-
corrência e o audacioso projeto
de posicionar a Bombril como a
maior fabricante de produtos de
limpeza do país, Ronaldo Sam-
paio Ferreira, 64 anos, é filho do
fundador da Bombril, presidente
do conselho de administração da
empresa e acionista majoritário
(com 52%) do negócio que fatu-
rou R$ 1,2 bilhão no ano passado
e carrega uma dívida atual de R$
300 milhões com o governo fe-
deral, herança da época em que
o italiano Sergio Cragnotti, da
Cirio, adquiriu e administrou a
companhia.

Agora, com um fardo milio-
nário nas costas que pretende
abater até 2015, a Bombril pre-
para-se, definitivamente, para
deixar para trás a imagem de fa-
bricante de esponjas de aço,
produto que introduziu no Brasil
em 1948 e que hoje responde
por 40% de suas vendas, e en-
gordar as prateleiras dos super-
mercados com um total de 540
produtos até dezembro e 600
em 2012. Hoje, seu portfólio é
composto por 405 itens como o
sabão em pó Tanto, o amaciante
de roupas Mon Bijou, o deter-
gente líquido Limpol, a água sa-
nitária Lavandina e o desinfe-
tante Pinho Bril.

A partir das próximas sema-
nas, a empresa que tem como
sócios o BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) e a Previ (Caixa de Pre-
vidência dos Funcionários do
Banco do Brasil) fará sua estreia
em novas categorias de produtos
como a de sabão líquido, ama-
ciante concentrado, cera para
móveis e assoalho, graxa de sa-
patos, limpador de piso, remo-
vedor, álcool e, quem sabe, até
mesmo em vassouras.

Esta entrada em novas cate-
gorias de produtos significa
que a Bombril deve intensificar
a briga que travou com outras
grandes concorrentes como a

Bombril arruma
a casa para
encarar a Reckitt
Para enfrentar concorrência acirrada, companhia amplia linhas
de produto e deve ter 600 itens nas prateleiras no próximo ano

Companhia vai
Objetivo da Bombril é aumentar
em 50% as vendas no Norte e
Nordeste nos próximos dois anos

Duas grandes novidades devem
movimentar o ano da Bombril
em 2011. A primeira é que, em
um mês, a empresa deve assinar
o contrato de compra de uma
empresa brasileira de cosméti-
cos, de pequeno a médio porte,
dona de uma marca forte que só
é vendida em farmácias, droga-
rias e perfumarias. “Os detalhes

já foram acertados e só falta as-
sinar o papel”, garante Ronaldo
Ferreira, presidente do conselho
de administração da Bombril.

Ele afirma que, em paralelo à
aquisição desta empresa, a
Bombril desenvolveu uma linha
própria de sabonetes, xampus,
condicionadores e desodoran-
tes. Até o final do semestre, a
empresa pretende estrear no
mercado de cosméticos com
duas marcas - uma própria e a
outra advinda da compra.

Reckitt Benckiser (dona das
marcas Veja, SBP, Poliflor e Va-
nish) e Unilever (detentora de
Omo e Comfort).

Definitivamente, a disputa
pelo mercado que movimentou
R$ 13,5 bilhões no ano passado,
segundo a Associação Brasileira
das Indústrias de Produtos de
Limpeza e Afins (Abipla), será
ainda mais árdua. Conta a favor
da Bombril a estratégia de entra-
da ou fortalecimento de sua pre-
sença em várias categorias que,
de acordo com a Nielsen, apre-
sentaram os maiores faturamen-
tos em 2009: caso do multiúso,
que cresceu 17,3%, e do álcool,
que avançou 15,3%.

“Multiúso está crescendo
exponencialmente nos últimos
cinco anos”, diz Maria Eugenia
Saldanha, presidente-executi-
va da Abipla. A Reckitt, dona do
Veja, garante que mesmo diante
do avanço da concorrência, tem
aumentado sua participação no
mercado que movimentou qua-
se R$ 600 milhões em 2009,
números mais recentes.

Ferreira também garante que a
empresa tem avançado com seu
limpador multiúso Pratice, que
chegou à versão 5 em 1. Maria
Eugenia afirma que todos conse-
guem crescer porque o brasileiro
ainda consome pouco produto de
limpeza, cenário que está mu-
dando com o aumento da renda.

Ferreira acredita que a força
do nome Bombril o ajudará,
motivo que está levando a em-
presa a iniciar hoje uma cam-
panha publicitária nacional de
R$ 40 milhões, na qual traba-
lhará o nome corporativo.

Basta saber se isso será sufi-
ciente para ganhar espaço nas
gôndolas dos supermercados e
nos carrinhos, uma vez que
muitas das categorias almejadas
pela Bombril são lideradas por
grupos internacionais. “Nenhu-
ma dessas multinacionais me
assusta. Estou entrando no
mercado de todas elas e indo
bem. Tenho mais medo das na-
cionais, que são mais dinâmicas
e ágeis”, afirma Ferreira. ■

“Embora o fardo da
Bombril seja maior
que o das outras
empresas que não
precisam destinar
uma parte do lucro
para pagar uma
dívida, estamos
conseguindo crescer
em categorias
dominadas por
outras marcas

Ronaldo Ferreira
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Caminhões estão nos planos da JAC Motors
Além de veículos de passeio, a montadora chinesa JAC Motors,
representada pelo grupo SHC, do empresário Sérgio Habib, deverá
comercializar também caminhões leves, de até 3,5 toneladas. Os veículos
deverão ser importados em 2013, já que até 2012 o Brasil deve mudar
a legislação para emissão de poluentes, pela qual os veículos a diesel
deverão emitir menos particulados (poeira). Habib afirma que no ano
passado foram vendidos 30 mil veículos deste tipo no Brasil.

abrir fábrica na Região Norte

DÍVIDA

“Sem o ônus do
passado, a Bombril
seria o dobro”

Boa parte das dificuldades
que a Bombril sofre hoje estão
diretamente relacionadas ao
italiano Sergio Cragnotti,
ex-presidente do grupo italiano
Cirio e ex-controlador da Bombril,
que deixou a companhia em
2002 em dívidas com o governo
federal, fornecedores e uma
série de fraudes como fabricação
de duplicatas, afirmou
Ronaldo Sampaio Ferreira,
filho do fundador da Bombril.
Ao reassumir a companhia,
em 2006, Ferreira disse que
a empresa herdou uma dívida
de R$ 900 milhões. Hoje, ele
afirma que a Bombril deve
R$ 300 milhões ao governo
federal, a ser quitados em
parcelas pelo enquadramento no
Refis (Programa de Recuperação
Fiscal), que consiste em um
regime opcional de parcelamento
de débitos fiscais proposto às
pessoas jurídicas com dívidas
perante a Secretaria da Receita
Federal, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Ferreira calcula que, em até
quatro anos, a companhia quitará
todas as dívidas. “Eu poderia
antecipar, mas daí ficaríamos
sem caixa e sem crescimento,
o que seria péssimo para o nosso
negócio.” E emenda: “Não dá para
usar todo o lucro no pagamento
da dívida. Precisamos de mais
uma fábrica, de máquinas
novas e de investimentos em
marketing se quisermos
chegar aonde definimos”. F.T.

A segunda grande novidade
da companhia é que ela estuda,
no momento, um lugar no Norte
do país para construir sua quar-
ta unidade industrial. As outras
três estão instaladas em São
Paulo, Minas Gerais e Pernam-
buco. Hoje, a empresa também
terceiriza algumas de suas li-
nhas com fabricantes parceiros.

O interesse em abrir uma
quarta unidade no Norte tem a
ver com o desempenho das
vendas na região. “Demoramos

para entrar para valer no Norte
e Nordeste, mas desde o ano
passado colocamos em prática
uma estratégia bem estrutura-
da, que nos permitiu crescer de
forma surpreendente”, diz
Marcos Scaldelai, diretor de
marketing, pesquisa e inova-
ção da Bombril.

Ele afirma que, no segundo
semestre de 2010, a companhia
cresceu 33% na região, em uma
estratégia que combinou uma
campanha com a cantora baia-

na Ivete Sangalo, o lançamento
de uma linha de produtos espe-
cífica para a região batizada de
Ponto Bril (com preço 10% in-
ferior aos tradicionais) e a es-
truturação de um canal de dis-
tribuidores. Antes, a compa-
nhia só realizava venda direta
ou via atacados. Hoje, ao todo,
a Bombril tem 50 distribuidores
espalhados pelo país.

Para os próximos dois anos,
Scaldelai garante que é possí-
vel avançar no mínimo 50%

na região, desde que a compa-
nhia faça um trabalho consis-
tente por lá.

Marketing
A Bombril vai destinar R$ 70
milhões a ações de marketing
neste ano, valor 40% superior
ao investido em 2010. A pri-
meira campanha que entra no
ar hoje demandou um aporte
de R$ 40 milhões e tem a atriz
Marisa Orth como garota-pro-
paganda. ■ F.T.

Ronaldo Ferreira, presidente do
conselho, posa de “garoto Bombril”:

expectativa de quitar dívidas até 2015

Marcela Beltrão

Investimento em
marketing será de
R$ 70 milhões neste
ano, 40% a mais
em relação a 2010

Murillo Constantino
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